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ВПЛИВ АГРОЕКОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ 

І ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРИЙОМІВ НА РІСТ, РОЗВИТОК 

І ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ КУКУРУДЗИ 

Встановлені строки настання фаз росту і розвитку кукурудзи залежно від гід-

ротермічних умов вегетаційного періоду. Визначені оптимальні способи сівби та 

густота рослин, що дозволить при внесенні достатньої кількості органічних і міне-

ральних добрив підвищити продуктивність кукурудзи. 

При вивченні процесу формування врожайності проблема росту і 

розвитку рослин є головною у біології. Ріст і розвиток рослин ві-

дображають всю сукупність процесів взаємодії організму з факто-

рами зовнішнього середовища. 

Вивчення темпів росту і розвитку рослин кукурудзи в онтогенезі 

дає можливість розкрити найбільш важливі залежності процесу 

формування високої продуктивності цієї культури. 

Сприятливі гідротермічні умови для росту і розвитку рослин та 

формування біомаси кукурудзи дають можливість отримати 140— 

150 ц/га сухої речовини [1]. 

Доведено, що за несприятливих умов вегетаційного періоду до 

четвертого етапу органогенезу у кукурудзи зменшується висота 

стебла, яка є однією з основних морфологічних ознак, які визнача-

ють темпи росту і розвитку культурних рослин [2]. Ця ознака в он-

тогенезі рослин кукурудзи, а також параметри листків та їх кількість 

[3] суттєво змінюються. 

Перший період росту і розвитку кукурудзи характеризується 

тим, що молоді проростки живляться за рахунок пластичних речо-

вин насінини і лише після появи 3-4-го листка рослина починає 

засвоювати поживні речовини з грунту [4]. Тому, створення у цей 

період сприятливих умов для росту і розвитку рослин із застосу-

ванням тих чи інших технологічних прийомів, відіграє важливе 

значення у формуванні високої врожайності кукурудзи. 

Суттєвий вплив на ріст і розвиток рослин кукурудзи мають 

строки та способи сівби, густота рослин та добрива, застосування 

яких залежить від групи стиглості гібрида [5,6,7]. 
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Матеріали і методика досліджень. Дослідження проводились у 
2000-2002 pp. на Жахнівському підприємстві Тиврівського району 
Вінницької області. Грунт - сірий, лісовий, опідзолений, із вмістом 
гумусу 2,1-2,4 (за Тюриним), легкогідролізованого азоту 7-9 мг на 
100 г грунту. Гідролітична кислотність 3,3-3,5, сума вбирних основ 
14,6-14,8 мг-екв на 100 г грунту, pH сольової витяжки 5,2-5,3. 
Агротехніка у дослідах - загальноприйнята в зоні. Площа облікової 
ділянки - 100 м

2
. Повторність у досліді - чотириразова. Висівався 

середньоранній гібрид кукурудзи Титан 220 СВ. 
Результати дослідження. Проведені нами дослідження показа-

ли, що в умовах центрального Лісостепу тривалість періоду від сівби 
до сходів кукурудзи значно залежала від гідротермічних умов року, 
ніж від факторів, які вивчалися. Так, у 2000-2001 pp. у період 
"сівба-сходи" мінімальні температури повітря знаходились в ін-
тервалі від 4 до 6°С, що нижче біологічного мінімуму. Крім цього, за 
цей період випало опадів у 2000 році - 18 мм, у 2001 році - 40 мм за 
багаторічної норми 38 мм. 

Низька температура і недостатнє вологозабезпечення верхнього 
шару грунту негативно вплинуло на проростання насіння кукурудзи. 
Сходи були отримані нерівномірні, в 2000 ропі через 13 днів, в 2001 
році - через 19 днів після сівби (табл. 1). У 2002 році були більш 
сприятливі умови у період "сівба-сходи", середньодобова темпера-
тура повітря складала 19,6°С, що на 5,8°С більше 
середньобагаторіч-ної, а запаси вологи в грунті знаходилися на рівні, 
близькому до оптимального. Сходи були отримані на 8-й день після 
сівби. 

Таблиця 1 - Тривалість основних періодів росту і розвитку 

 
Період "повні сходи" - 6-8 листків у 2000 році складав 22 дні, або 

19,3% від тривалості вегетаційного періоду, в 2001 році - 19 днів, 



або 18,3%, в 2002 році - 16 днів або 15,8%. Період "молочно-воскова 

стиглість" складав: у 2000 році - 33 дні, в 2001 - 29, у 2002 році - 31 

день. Вегетаційний період у роки досліджень складав: 2000 p.- 114 

днів, 2001 p.- 104, у 2002 р. - 101 день. Така різниця обумовлена гід-

ротермічними умовами вегетаційних періодів цих років. 

У роки проведення досліджень режим зволоження грунту в ці-

лому був сприятливим. Проте, в 2000 році за вегетаційний період 

кількість опадів на 86 мм була меншою порівняно з 

середньобагаторічною нормою. В 2001 і 2002 роках кількість опадів 

відповідала середньобагаторічним показникам, а запаси продуктивної 

вологи в грунті були близькі до оптимальних протягом вегетаційного 

періоду. Це створило сприятливі умови для росту і розвитку рослин 

кукурудзи, особливо у критичний для неї за вологоспоживанням 

період (початок викидання волотей - молочна стиглість). За 

дослідними даними П.А. Білоножка, В.П. Шевченка, Д.П. Алімова 

(1990 р.), у період від фази 15 листків до середини молочної стиглості 

кукурудза використовує на формування біомаси близько 70% вологи 

[8]. 

Якщо простежити за запасами продуктивної вологи у грунті за-

лежно від способу сівби і густоти рослин, то необхідно відмітити, 

що способи сівби незначно впливали на запаси вологи в грунті, але 

значно залежали від густоти рослин. 

Протягом періоду вегетації підвищені запаси вологи у грунті 

були на посівах із меншою густотою рослин, незалежно від способу 

сівби. Особливо це проявлялося у критичні для кукурудзи періоди, 

коли в неї проходить найбільше вологоспоживання. Так, у фазі 

викидання волотей за широкорядного способу сівби з міжряддями 

45 см і густоти рослин 100 тис./га, запаси вологи у метровому шарі 

грунту складали 96,7 мм, а за густоти 140 тис./га -86,9 мм (табл. 2). 

Наші дослідження свідчать, що після настання фази 6-8-го лис-

тка у кукурудзи, способи сівби і густота рослин значно впливали на 

висоту рослин. За сівби кукурудзи з міжряддями 45 см і внесенні 40 

т/га гною + М180Р90К200 висота рослин у фазу молочно-воскової 

стиглості була більшою на 2-9 см порівняно з широкорядним спо-

собом сівби з міжряддям 70 см (табл. 3). 

Значний вплив на ріст і розвиток рослин кукурудзи мали міне-

ральні добрива. При внесенні N180P90К200m на фоні 40 т/га гною, висота 

рослин збільшилась на 17-18 см. 
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Застосування мінеральних добрив позитивно впливало на зага-

льну величину листкової поверхні кукурудзи. Якщо у кукурудзи у 

фазу 6-8 листків площа асиміляційної поверхні залежно від норми 

добрив мало відрізнялась (7,0-9,5 тис. м
2
/га), то вже у фазі викидання 

волоті різниця була більшою (24,3-44,2 тис. м /га) (табл. 4). 
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Такі прийоми технології, як спосіб сівби і густота рослин також 

впливали на величину листкової поверхні кукурудзи. Максимальна 
величина (49,9 тис. м

2
/га) листкової поверхні відмічена у фазу мо-

лочної стиглості кукурудзи при внесенні 40 т/га гною +N180P90K200, 

густоті рослин 140 тис/га за сівбу з міжряддям 45 см. У подальшому 
площа листкової поверхні кукурудзи поступово зменшується, а 
нагромадження сухої речовини зростає. 

У період від викидання волоті до молочної стиглості збір сухої 
речовини кукурудзи збільшується в середньому на 42,9-58,1 ц/га, 
тоді як у період "6-8 листків - викидання волоті" - лише на 33,3-42,4 

ц/га (табл. 5). Характер впливу факторів, які вивчалися в досліді на 
накопичення сухої речовини кукурудзи, був таким же, як і на 
формування асиміляційної поверхні. Покращення просторового 
розміщення рослин, збільшення їх кількості на одиниці площі, яке 
забезпечується сівбою кукурудзи з міжряддям 45 см і густотою 120 
тис/га на фоні органічних і мінеральних добрив забезпечило збір 

152,5 ц/га сухої речовини у фазу воскової стиглості, що підвищило 
приріст її на 49 ц/га порівняно з широкорядною сівбою з міжряддям 
70 см та густотою рослин 80 тис/га на фоні внесення 40 т/га гною. 



 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Строки 

настання фаз росту і розвитку кукурудзи, формування продуктивної 
величини і урожайності значною мірою залежать від гідротермічних 
умов вегетаційного періоду, і менше - від способу сівби, густоти 
рослин, добрив. Для підвищення урожайності кукурудзи її необхідно 
висівати з міжряддям 45 см і густотою рослин 120 тис./га на фоні 40 
т/га гною +N180P90K200 

Формування величини урожайності гібридів кукурудзи різних груп 
стиглості залежно від гідротермічних умов проходить по-різному. У 
подальших дослідженнях ці особливості необхідно враховувати. 
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Влияние  агроэкологических  факторов  и  технологических  приемов  на 
рост, развитие и формирование продуктивности кукурузы О.В. Князюк 

Определены сроки наступления фаз роста и развития кукурузы в зависимости 
от гидротермических условий вегетационного периода. Определены оптимальные 
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The influence of agroecological factors and technological methods on corn's 
growing and development forming of corn's productivity. O. Knjazjuk 

The terms of approaching phases of corn's growing and development subject to 
hy-drathermic conditions of vegetation period are ascertained. The optimal ways of 
plants' sowing and density are determined. This will allow increasing of corn's 
productivity with bringing in enough organic and mineral fertilizers. 
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